USA: WSCHODNIE WYBRZEŻE z
YELLOWSTONE i KANADĄ
Cena: 3800 USD + 6100 PLN (min 10 os.)

CENA OBEJMUJE:
noclegi w hotelach 3/4* w pokojach 2-osobowych z łazienkami
śniadania kontynentalne “w stylu amerykańskim” według programu
transport lądowy i wodny zgodnie z programem
przeloty: Rapid City – Toronto, Buﬀalo – Boston, Waszyngton – Miami

CENA NIE OBEJMUJE:
obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny w wysokości 13 PLN/os.
(zgodnie z Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 21 listopada 2016 r. w
sprawie wysokości składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny)
pakietu na koszty uczestnictwa w programie (bilety wstępu): 340 EUR – wpłacane
przewodnikowi po przylocie do USA
napiwków: 4 USD dziennie/os.
opłat za bagaż na przelotach (za każdą sztukę bagażu rejestrowanego): 90 USD dla
opcji od Yellowstone lub 60 USD dla opcji od TorontoDopłata do pokoju 1 os.: 970 EUR

Program:
1. DZIEŃ: Warszawa – Bozeman
Spotkanie grupy na Międzynarodowym Lotnisku Okęcie im. F. Chopina w Warszawie – hala
odlotów przy stanowisku OPAL TRAVEL. Wylot z Warszawy do Bozeman, nocleg.
2. DZIEŃ: Park Narodowy Yellowstone
Śniadanie w hotelu, całodniowe poznawanie Parku Narodowego Yellowstone, który jest
najstarszym parkiem narodowym na świecie (został utworzony w 1872 roku). Na jego terenie

znajdują się słynne gejzery, gorące źródła, wulkany błotne, fumarole i wodospady. Spośród
występujących tu zwierząt wymienić można: rysia kanadyjskiego, niedźwiedzia grizzly, bizona
amerykańskiego, baribala, wapiti, łosia, mulaka, jelenia wirginijskiego, kozła śnieżnego,
widłoroga, muﬂona kanadyjskiego i pumę. Przejazd przez Shoshone National Forest. Nocleg w
okolicach Yellowstone.
3. DZIEŃ: Yellowstone – Deadwood
Po śniadaniu przejazd przez malownicze i przyrodniczo ciekawe stany Wyoming i Południową
Dakotę do miasteczka Deadwood, którego powstanie wiązało się z okresem gorączki złota.
Miejsce to do dzisiaj zachwyca swoja oryginalnościa. Miasto stało się sławne jako miejsce,
gdzie w II połowie XIX wieku zamordowany został słynny strzelec i hazardzista Wild Bill
Hickok. Deadwood cieszyło się złą reputacją, bowiem morderstwa były tu na porządku
dziennym, a kary nie zawsze odpowiednie i zgodne z prawem. Gdy gorączka złota minęła
Deadwood przekształciło się w spokojne i senne miasteczko górnicze. Nocleg w Deadwood.
4. DZIEŃ: Mount Rushmore – Rapid City – Toronto
Śniadanie. Przejazd do Mount Rushmore, gdzie poznamy niezwykle ciekawą historię
powstania rzeźb. Zwiedzanie Mount Rushmore. Mount Rushmore to skała w której w latach
1927–1941 wykuto pomnik o nazwie Mount Rushmore National Memorial. Pomnik składa się z
czterech głów prezydentów USA, szczególnie znaczących dla historii tego kraju. Każde
popiersie ma wysokość około 18 metrów. Przedstawieni tam prezydenci to: George
Washington, Thomas Jeﬀerson, Theodore Roosevelt oraz Abraham Lincoln. Pomnik wykuwany
był przez 14 lat (1927–1941), w głównej mierze przez rzeźbiarza Gutzona Borgluma w
granitowej skale Mount Rushmore, za pomocą ładunków wybuchowych, młotów i ciężkiego
sprzętu. Do pomocy miał przydzielonych blisko 400 robotników i rzeźbiarzy. Przejazd na
lotnisko w Rapid City, przelot do Toronto. Po przylocie transfer do hotelu, nocleg.
5. DZIEŃ: Toronto – Niagara
Po śniadaniu przejazd przez Toronto – największe miasto Kanady i stolicę stanu Ontario.
Toronto to ekonomiczna i kulturalna stolica Kanady. W mieście mieszka ponad 6 milionów
ludzi. Toronto jest najbardziej wieloetnicznym miastem świata, zamieszkanym przez ponad
150 grup etnicznych, miasto otrzymało nadany przez ONZ tytuł najbardziej multikulturowego
miasta świata. Zwiedzanie centrum miasta, gdzie zobaczymy m.in. Toronto City Hall, Nathan
Phillips Square, Old City Hall, Toronto Dominion Centre, St. Jame’s Cathedral, St. Lawrence
Hall, St. Lawrence Market, Flatiron – Gooderham, Royal York Hotel i Union Station oraz wieżę
telewizyjną w Toronto. Popłyniemy też promem Inner Harbourna Center Island, gdzie
przespacerujemy się po wyspach, podziwiając rozległą panoramę miasta. Przejazd nad
znajdujący się na granicy Kanady i USA wodospad Niagara: wejście na wieżę widokową,
spacer po stronie kanadyjskiej, przejście na stronę USA, wieczorny spacer po parku nad

Niagarą. Nocleg.
6. DZIEŃ: Niagara – Buﬀalo – Boston
Śniadanie, poranny rejs statkiem przy wodospadzie Niagara. Spacer po parku, wieczorem
przejazd na lotnisko w Buﬀalo i przelot do Bostonu. Boston został założony w roku 1630; jest
jednym z najstarszych i ze względów kulturowych najważniejszych miast w Stanach
Zjednoczonych. Jest wiodącym ośrodkiem naukowym i gospodarczym, głównie w dziedzinie
ﬁnansów i zaawansowanych technologii, przede wszystkim biotechnologii, przemysłu
zbrojeniowego (Raytheon), informatyki (m.in. laboratoria i instytuty informatyki teoretycznej,
nowatorskich technologii mediów i sztucznej inteligencji, Massachusetts Institute of
Technology, setki ﬁrm informatycznych) i szkolnictwa wyższego (działa tu ok. 50
uniwersytetów i college’ów, z ponad 100 tys. studentów). Nocleg w Bostonie.
7. DZIEŃ: Boston
Po śniadaniu wycieczka po Bostonie. W mieście tym zobaczymy m.in. kameralny stary park,
centrum handlowe i Uniwersytet Harvarda w Cambridge koło Bostonu, który konsekwentnie
zajmuje pierwsze miejsce w Akademickim Rankingu Uniwersytetów Świata, jest równocześnie
najbogatszym uniwersytetem na świecie. Nocleg w Bostonie.
8. DZIEŃ: Boston – Nowy Jork
Śniadanie. Przejazd do Nowego Jorku. Nowy Jork to miasto o największej w Stanach
Zjednoczonych liczbie mieszkańców, centrum jednej z najludniejszych aglomeracji na świecie.
Miasto wywiera znaczący wpływ na światowy biznes, ﬁnanse, media, sztukę, modę, badania
naukowe, technologię, edukację oraz rozrywkę. Będąc między innymi siedzibą Organizacji
Narodów Zjednoczonych, stanowi ważne centrum spraw międzynarodowych i jest
powszechnie uważany za kulturalną stolicę świata. Jest również najbardziej zróżnicowanym
językowo miastem na świecie (na jego obszarze mówi się w ponad 800 językach). Miasto
odwiedza ponad 60 milionów osób rocznie. Finansowa dzielnica Nowego Jorku, na czele z Wall
Street, pełni funkcję ﬁnansowej stolicy świata. Spacer po Moście Brooklińskim, jednym z
najstarszych mostów wiszących na świecie. Wieczorem fakultatywnie możliwość podziwiania
spektaklu na Broadwayu – w teatralnym “zagłębiu” miasta (wybór możliwych danego dnia
spektakli i cenę biletów, biuro przedstawi z miesięcznym wyprzedzeniem).
9. DZIEŃ: Nowy Jork
Po śniadaniu zwiedzanie Nowego Jorku. Spacer po Piątej Alei (ang. Fifth Avenue) – głównej
ulicy centrum nowojorskiego Manhattanu, jednej z najpopularniejszych i najbardziej
rozpoznawalnych ulic handlowych świata, uważanej za symbol zamożnej części Nowego Jorku
i jedną z najdroższych ulic świata. Staniemy w streﬁe zero (ang. ground zero) – w miejscu, w
którym do czasu zamachów z 11 września 2001 stało World Trade Center. Odwiedzimy

Koreatown – kolorową koreańską enklawę na Manhattanie, katedrę Świętego Patryka –
siedzibę arcybiskupa Nowego Jorku i największa neogotycką świątynię katolicką w Ameryce
Północnej. Zawitamy do gwarnej, egzotycznej Chinatown oraz do Borough Park – dzielnicy
zamieszkałej przez ortodoksyjnych Żydów. Staniemy pod Empire State Building – jednym z
najbardziej rozpoznawalnych symboli nie tylko miasta, ale także całych Stanów
Zjednoczonych. Przespacerujemy się po będącym prawdziwą oazą zieleni Central Parku.
Wycieczka na Long Island której plaże są jednym z najpopularniejszych miejsc wypoczynku
mieszkańców Nowego Jorku. Możliwość zakupów w słynnym centrum handlowym Macy’s,
którego pierwszy sklep otwarto ponad 160 lat temu. Nocleg w Nowym Jorku.
10. DZIEŃ: Nowy Jork
Śniadanie. Wycieczka do punktu widokowego na Statuę Wolności – najbardziej znanego
symbolu miasta i całych Stanów Zjednoczonych. Jest to dar narodu francuskiego dla narodu
amerykańskiego, upamiętniający przymierze obu narodów w czasie wojny o niepodległość
Stanów Zjednoczonych. Wolne popołudnie na samodzielne spacery po mieście, ewentualnie
możliwość odwiedzenia niektórych z najsłynniejszych galerii i muzeów Nowego Jorku (np.
Metropolitan Museum of Art, The Museum of Modern Art, American Museum of Natural
History, Muzeum Guggenheima).
Nocleg w Nowym Jorku.
11. DZIEŃ: Nowy Jork – Filadelﬁa
Po śniadaniu przejazd do Filadelﬁi, piątego co do liczby mieszkańców miasta Stanów
Zjednoczonych. Będąca ośrodkiem handlowym, edukacyjnym i kulturowym Filadelﬁa była
niegdyś drugim po Londynie miastem w Imperium Brytyjskim i centrum geograﬁcznopolitycznym pierwotnych trzynastu kolonii. Duży wkład w rozwój miasta miała działalność
Benjamina Franklina. Powstało tu wiele idei związanych z rewolucją i niepodległością Stanów
Zjednoczonych. Było to również największe miasto USA i jego pierwsza stolica, aż do
utworzenia Waszyngtonu. Zwiedzanie
miasta: zobaczymy tu m.in. Downtown, Dzwon Wolności – historyczny dzwon, symbol wojny o
niepodległość Stanów Zjednoczonych, Park B. Franklina i kasyno. Nocleg w Filadelﬁi.
12. DZIEŃ: Filadelﬁa – miejscowość Amiszów – Filadelﬁa Śniadanie a następnie
przejazd do miejscowości zamieszkałej przez amiszów, poznawanie ich kultury i życia
codziennego. Amisze to wywodząca się ze Szwajcarii chrześcijańska wspólnota protestancka.
Żyją oni w odizolowanych wspólnotach, których życie zorganizowane jest według nakazów
niepisanego zbioru zasad zwanego Ordnung, który reguluje wszelkie aspekty codzienności:
od techniki, jakiej można używać, po kobiece fryzury i kolor materiałów na ubrania. Mężczyźni
do czasu ślubu golą zarost twarzy, a żonaci zapuszczają długie brody. Nie praktykuje się
małżeństw z osobami spoza wspólnoty. Amisze nie akceptują nowoczesnej techniki.

Członkowie najbardziej ortodoksyjnych zborów nie korzystają z elektryczności, samochodów,
telewizji, fotograﬁi i innych nowoczesnych wynalazków. Praktycznie wszyscy zajmują się
rolnictwem i rzemiosłami z nim związanymi. Przejazd do miejscowości King of Prussia gdzie
znajduje się największe w USA centrum handlowe, gdzie towary z racji przepisów pozbawione
są podatków. Nocleg w Filadelﬁi lub okolicy.
13. DZIEŃ: Waszyngton – Arlington – Waszyngton
Po śniadaniu, przejazd do Waszyngtonu. Zwiedzanie stolicy Stanów Zjednoczonych:
zobaczymy tu okolice Białego Domu – rezydencji prezydenta Stanów Zjednoczonych, budynek
FBI, National Gallery of Art, Instytut Smithsona – największy na świecie kompleks muzeów i
ośrodków edukacyjno-badawczych, mieszczący się głównie w Waszyngtonie, powstały jako
fundacja w roku 1846 na podstawie testamentu Jamesa Smithsona, brytyjskiego chemika i
mineraloga. Odwiedzimy budynek Biblioteki Kongresu – największej tego typu instytucji na
świecie. Zobaczymy budynek Kapitolu Stanów Zjednoczonych pełniącego funkcję siedziby
Kongresu Stanów Zjednoczonych (amerykańskiego parlamentu), Mauzoleum Abrahama
Lincolna a także zmianę warty na Cmentarzu Narodowym w Arlington. Nocleg w
Waszyngtonie.
14. DZIEŃ: Waszyngton – Baltimore
Po śniadaniu postaramy się odwiedzić Pentagon (czasem z przyczyn niezależnych od Biura
atrakcja ta może być niedostępna). Jest to siedziba Departamentu Obrony Stanów
Zjednoczonych. Zbudowany w pierwszych latach II wojny światowej, budynek jest
największym pod względem kubatury i liczby pomieszczeń budynkiem biurowym na świecie,
niebędącym wieżowcem. Stoi w Arlington w stanie Wirginia. Po drugiej stronie rzeki Potomak
znajduje się główna dzielnica rządowa Waszyngtonu. W budynku pracują 23 tysiące
pracowników wojskowych i cywilnych oraz 3 tysiące personelu pomocniczego. Budynek ma 5
pięter, a każde piętro ma pięć korytarzy okrążających cały budynek. Wszystkie korytarze
mają razem
28 km długości. Przejazd do położonego na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych
Baltimore, krótkie zwiedzanie centrum miasta. Rejs statkiem na wieloryby. Nocleg w
Waszyngtonie lub w Baltimore.
15. DZIEŃ: Waszyngton – Miami
Śniadanie. Przejazd na lotnisko, przelot do Miami, zwiedzanie miasta w którego aglomeracji
żyje 5 i pół miliona mieszkańców. Miami stanowi jedno z najważniejszych centrów światowych
ﬁnansów, handlu międzynarodowego, kultury, mediów, rozrywki i sztuki. W 2008 roku
magazyn Forbes wyróżnił Miami jako „najczystsze miasto Stanów Zjednoczonych”, biorąc pod
uwagę całoroczną czystość powietrza, wody pitnej, ulic, „zielone” obszary, a także wdrażane
programy recyklingowe. Według badań UBS z 2009 roku, spośród 73 analizowanych miast,

Miami uznane zostało za najbogatsze miasto Stanów Zjednoczonych i 5. pod względem
bogactwa miasto świata pod względem siły nabywczej. W Miami przejedziemy się
monorailem, z okien którego jak na dłoni obserwować można całe miasto. Zobaczymy tu
m.in.
Downtown, dzielnicę kubańską oraz słynną plażę Miami Beach. Możliwość krótkiego
plażowania. Nocleg w Miami lub w okolicy.
16. DZIEŃ: Miami – Key West – Miami
Śniadanie. Przejazd malowniczą drogą na południe do Key West.
Przejedziemy przez połączone mostami wysepki, które doprowadzą nas do najbardziej na
południe wysuniętej części USA. Przy dobrych warunkach pogodowych można zobaczyć stąd
wybrzeże Kuby. Jest to też miejsce, do którego najczęściej przybywają imigranci z Kuby. Key
West to jedna z najbardziej znanych wysp turystyczno-wypoczynkowych w Stanach
Zjednoczonych. Spacer po kameralnym miasteczku w którym mieszkał niegdyś Ernest
Hemingway. Nocleg w Miami lub w okolicy.
17. DZIEŃ: Miami – Everglades – Fort Lauderdale – Miami Śniadanie. Przejazd do Parku
Narodowego Everglades położonego w południowej części stanu Floryda. Park został
utworzony w 1947 roku, jego powierzchnia wynosi ponad 6105 km². Jest to największy obszar
dzikiej przyrody subtropikalnej zachowany w Stanach Zjednoczonych, jest trzecim co do
wielkości parkiem narodowym w kontynentalnej części USA.
Został on stworzony w celu ochrony delikatnego ekosystemu lasów namorzynowych. Stanowi
największy las namorzynowy na północnej półkuli i jest jednym z najważniejszych miejsc
rozrodu tropikalnych ptaków brodzących. Żyje tu ponad: 350 gatunków ptaków, 300
gatunków ryb słodkowodnych i morskich, 40 gatunków ssaków i 50 gatunków gadów.
Występuje tu 36 gatunków zagrożonych lub chronionych, między innymi pantera ﬂorydzka,
krokodyl amerykański i manat karaibski. Ma również znaczenie gospodarcze – zaopatruje w
wodę pitną całą południową część Florydy. Popłyniemy tu łodzią wśród lasów namorzynowych
po pełnej krokodyli rzece. Przejazd do Ford Lauderdale, spacer po mieście, możliwość
krótkiego wypoczynku na plaży. Nocleg w Miami lub w okolicy.
18. DZIEŃ: Miami – Boca Raton – Miami
Po śniadaniu czas wolny na odpoczynek na plaży w Boca Raton. Nocleg w Miami lub w
okolicy.
19. DZIEŃ: Miami – Warszawa
Śniadanie, przejazd na lotnisko i wylot do Europy.
20. DZIEŃ: Warszawa

Przylot do Warszawy.

